Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
ФАРМОИШ
22 майи соли 2017, №73

Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои
аккредитатсияи ташкилотњои
касбии муҳосибон ва аудиторони
Љумњурии Тољикистон
Бо маќсади татбиќи моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бањисобгирии
муњосибї ва њисоботи молиявї», моддаи 15 Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи
фаъолияти аудиторї» ва моддаи 30 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи молияи
давлатии Љумњурии Тољикистон» ва бо дарназардошти ќарори Шўрои машваратии назди
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 12 ноябри соли 2014, № 3 мутобиќ ба ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2.04. 2015с, № 187 «Дар бораи Вазорати молияи Љумњурии
Тољикистон»,
ф а р м о и ш м е д и њ а м:

1.

Қоидаҳои аккредитатсияи ташкилотњои касбии муҳосибон ва аудиторони Љумњурии
Тољикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2.
Раёсати сиёсати бањисобгирии муњосибї, њисоботи молиявї ва фаъолияти аудиторї
ташкил ва гузаронидани аккредитатсияи ташкилотҳои касбии муҳосибон ва аудиторонро
тибқи Қоидаҳои мазкур таъмин намояд.
3.
Ќоидањои мазкур баъди дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон дар Фењристи
ягонаи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба ќайди давлатї гирифтан ва расман
нашр намудан мавриди амал ќарор дода шавад.
4.
Назорати таъмини иљрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини вазир – Нурмањмадиён
Љ. вогузор карда шавад.

Вазир
А. Ќурбониён

Тасдиқ шудааст:
бо фармоиши Вазири молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 22 майи соли 2017, №73

ЌОИДАҲОИ АККРЕДИТАТСИЯИ ТАШКИЛОТҲОИ КАСБИИ
МУҲОСИБОН ВА АУДИТОРОНИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӣ
1. Қоидаҳои мазкури аккредитатсияи ташкилотњои касбии муҳосибон ва аудиторони
Љумњурии Тољикистон (минбаъд – аккредитатсия) мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ” ва моддаи 15 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторї» таҳия гардида, тартиби гузаронидани
аккредитатсияи ташкилотњои касбии муҳосибон ва аудиторонро (минбаъд – ташкилотњои
касбӣ) аз љониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – мақоми ваколатдор)
муқаррар менамояд.
2. Аккредитатсия тибқи ќонунгузорї бо мақсади расман эътироф намудани соҳибҳуқуқии
ташкилотњои касбӣ аз тарафи мақоми ваколатдори давлатї гузаронида мешавад.
3. Ташкил ва гузаронидани аккредитатсия аз љониби Раёсати сиёсати бањисобгирии
муњосибї, њисоботи молиявї ва фаъолияти аудитории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
(минбаъд – сохтори зертобеъ) амалӣ карда мешавад.
БОБИ 2. ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ АККРЕДИТАТСИЯ
4. Ташкилотњои касбї оиди роҳхат гирифтан барои гузаштани
ба талаботҳои зерин мутобиқат намоянд:
а) бо тартиби муқарраршуда дар шакли ташкилотҳои
ва иттиҳодияҳо ба қайд гирифта шаванд;

аккредитатсия бояд
ҷамъиятӣ, ассотсиатсияҳо

б) фаъолияти худро на камтар аз 1 сол ба роњ монанд;
в) шумораи умумии аъзоёни ташкилоти касбӣ (аъзоёни ҳақиқӣ ва муттаҳидкардашуда)
бояд на камтар аз 100 нафарро ташкил намояд;
г) аъзоёни ташкилоти касбӣ бояд дорои собиқаи тасдиқшудаи на камтар аз ду сол дар соҳаи
баҳисобгирии муҳосибӣ ё ин ки фаъолияти аудиторӣ бошанд;
д) дар оинномаи ташкилоти касбї оиди љойивазкунии (ротатсия) роњбарон ва аъзоёни
мушовараи маќоми иљрокунанда дар давоми на камтар дар се сол як маротиба талабот мављуд
бошад.
5. Ташкилотњои касбӣ оиди гузаштан аз аккредитатсия ба

мақоми ваколатдор

ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамоянд:
а) ариза тибқи шакли пешбининамудаи замимаи 1 Қоидаҳои
б) нусхаи тасдиқнамудаи нотариалии шаҳодатномаи қайди
оинномаи ташкилот;

мазкур;
давлатӣ, ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва

в) нусхаи иљозатномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии
ташкилоти касбї ба фаъолияти таълимї машѓул шавад;
г) нусхаи шаҳодатнома оиди гирифтани рақами

мушаххаси

Тољикистон, агар
андозсупоранда;

д) Кодекси одоби тибқи оинномаи иттињодия тасдиқшуда, ки ба талаботи байналмилалї
мутобиқ буда, риояи он барои ҳамаи аъзоёни ташкилот ҳатмӣ бошад;
е) маълумот дар бораи ҳайати аъзоёни ташкилот тибқи шакли пешбининамудаи замимаи 2
Қоидаҳои мазкур;
ж)маълумот оиди сохтор, мавҷудияти мақомотҳои кории ташкилот, тибқи шакли
пешбининамудаи замимаи 3 Қоидаҳои мазкур;
з) ҳуҷҷатҳое, ки мавҷуд будани низоми такмили ихтиссоси аъзоёни худро мутобиқи
стандартҳои байналмилалии таълимоти касбии Федератсияи Байналмилалии Муҳосибон
тасдиқ менамояд.
6. Муњлати баррасии њуљљатњои ташкилоти касбї (аз лањзаи ќабул гардидани ариза) ва
ќабул намудани ќарор оиди додани шањодатномаи аккредитатсия ё ин ки рад намудани
аккредитатсияи ташкилоти касбї набояд аз сї рўзи корї зиёд бошад.
7. Аз рӯи натиҷаҳои баррасии ариза, маќоми ваколатдор оиди мутобиқатии ташкилоти
касбӣ ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон хулоса тайёр намуда, оиди аккредитатсия ё ки
асосҳои рад намудани аккредитатсияи ташкилоти касбӣ қарор қабул менамояд.
8. Маќоми ваколатдор бо мављудияти асосњои зерин аккредитатсияи ташкилоти касбиро
рад намояд агар:
а) ташкилоти касбӣ ба талаботҳои банди 4 Қоидаҳои мазкур мутобиқат накунад;
б) номгӯи пурраи ҳуҷҷатҳое, ки банди 5 Қоидаҳои мазкур пешбинӣ менамояд, пешниҳод
нашуда бошанд;
в) барасмиятдарории ҳуҷҷатҳо ба талаботҳои пешбининамудаи банди 5 Қоидаҳои
мазкур мутобиқат накунад;
г) нодурустии ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида муқаррар карда шавад.
9. Фармоиш оиди аккредитатсияи ташкилоти касбӣ аз тарафи роҳбари мақоми
ваколатдор ё ин ки шахси мансабдори муайяннамудаи роҳбари мақоми ваколатдор ба имзо
расонида шуда, бо муҳри мақоми ваколатдор тасдиқ карда мешавад.
10. Дар асоси фармоиш оиди аккредитатсияи ташкилоти касбӣ мақоми ваколатдор
шаҳодатнома тайёр намуда, ба ташкилоти касбӣ месупорад.
11. Шаҳодатнома оиди аккредитатсияи ташкилоти касбӣ ҳуҷҷати расмӣ ба ҳисоб рафта,
аккредитатсияи ташкилоти касбиро тасдиқ менамояд ва дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон
эътибор дорад. Шаҳодатнома оиди аккредитатсияи ташкилоти касбӣ дар феҳристи
ташкилотњои касбии аккредитатсияшуда, ки аз тарафи мақоми ваколатдор пеш бурда
мешавад, бояд ба қайд гирифта шавад.
12. Шаҳодатнома оиди аккредитатсияи ташкилоти касбӣ тибқи шакли замимаи 4
Қоидаҳои мазкур ба мӯҳлати панљ сол дода мешавад.
13. Шаҳодатнома дорои рақами силсилавӣ буда, ҳуҷҷати ҳисоботи қатъӣ ба ҳисоб
меравад. Cохтори зертобеъ таъмин, баҳисобгирӣ ва маҳфуздории шаҳодатномаҳо оиди
аккредитатсияи ташкилотњои касбиро амалӣ менамояд.
БОБИ 3. АСОСҲО ВА ТАРТИБИ БЕКОР КАРДАНИ ШАҲОДАТНОМА ОИДИ
АККРЕДИТАТСИЯ
14. Шаҳодатнома оиди аккредитатсияи ташкилоти касбӣ дар асоси фармоиши мақоми
ваколатдор дар ҳолатҳои зерин бекор карда мешавад, агар:

а)

аз тарафи ташкилоти касбӣ дар давоми се соли охир

қоидаҳои аккредитатсия мунтазам (зиёда аз се маротиба) вайрон гардида бошанд;
б) ба мақоми ваколатдор аз тарафи ташкилоти касбӣ маълумотҳои ошкоро бардурӯғ
оиди фаъолияти худ пешниҳод гардида бошанд;
в) дар давоми ду моҳ сабабҳое, ки дар асоси онҳо мақоми ваколатдор нисбати фаъолияти
ташкилоти касбӣ аз рӯи натиҷаҳои санҷишҳои гузаронидашуда огоҳинома эълон намудааст,
бартараф карда нашуда бошанд;
15.
Аз лаҳзаи баромадани қарори мақоми ваколатдор оиди бекор кардани
шаҳодатномаи аккредитатсия, ташкилоти касбӣ ӯҳдадор аст, ки дар мӯҳлати даҳ рӯз
шаҳодатномаро ба мақоми ваколатдор баргардонад.
16. Ташкилоти касбӣ ҳуқуқ дорад, нисбат ба ќарори маќоми ваколатдор оиди бекор
кардани шањодатномаи аккредитатсия бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон ба суд шикоят намояд.
БОБИ 4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӣ
17. Ташкилотҳои касбӣ дар ҳолати тағйир ёфтани ном (аз ҷумла, шакли ташкилию
ҳуқуқӣ) ва суроғаи ҷойгиршавӣ дар мӯҳлати даҳ рӯз маќоми ваколатдорро дар ин хусус
хабардор намуда, нисбати азнав ба расмиятдарории шаҳодатнома оиди аккредитатсия ариза
пешниҳод менамоянд.
18. Дар ҳолати аз тарафи ташкилоти касбӣ гум намудани шаҳодатнома оиди
аккредитатсия зарур аст, ки:
а) дар нашрияҳои даврӣ маълумотҳои оиди беэътибор донистани шаҳодатнома оиди
аккредитатсия бо нишон додани рақами шаҳдатнома ва санаи додани он ба нашр расонида
шавад;
б) ба мақоми ваколатдор дар хусуси беэътибор донистани шаҳодатнома оиди
акрредитатсия бо нишон додани рақами шаҳодатнома ва санаи додани он ва оиди додани нусхаи
дигари шаҳодатнома (дубликат) ариза пешниҳод намояд.
19. Нусхаи дигари шаҳодатнома оиди аккредитатсия (дубликат) дар давоми даҳ рӯзи
кории пас аз рӯзи пешниҳод гардидани ариза дода мешавад.
20. Мақоми ваколатдор пешбурди феҳристи ташкилотњои касбии аккредитатсияшударо
амалӣ намуда, онро дар сомонаи расмии мақоми ваколатдор ҷойгир менамояд.

Замимаи 1
Ба Қоидаҳои аккредитатсияи
ташкилотҳои касбии
муҳосибон ва аудиторон
Ариза
Хоҳиш менамоям
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________
(номгўи пурраи ташкилоти касбї)

дар назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия намоед.
Суроғаи
ҷойгиршавӣ_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________
Роҳбари
ташкилоти касбӣ _____________
(имзо)

Ҷ.М.

___________________
(ному насаб)

_______________________
(сана)

Замимаи 2

Ба Қоидаҳои аккредитатсияи
ташкилотҳои касбии
муҳосибон ва аудиторон

Рӯйхати
аъзоёни ташкилоти касбии муњосибон ва аудиторон
барои __________соли 20___
___________________________________________________________________
(номгўи ташкилоти касбии муњосибон ва аудиторон нишон дода мешавад)

№
р/т

Ному насаби
аъзо

Суроғаи ҷои кор

Таљрибаи корї
(собиќаи на кам аз 2
сол дар соњаи
бањисобгирии
муњосибї ва
фаъолияти
аудиторї)

Рақами сертификат
ё аттестати
тахассусї

Санаи дохилшавӣ ба
ташкилоти касбї

Рақами билети аъзогӣ ё ки ҳуҷҷате,
ки аъзои ташкилоти касбї
буданро тасдиқ менамояд

Роҳбари ташкилоти
касбӣ ________________
(имзо)

Ҷ.М.

___________________
(Ному насаб.)

«____»______________соли 20___

Замимаи 3
Ба Қоидаҳои аккредитатсияи
ташкилотҳои касбии
муҳосибон ва аудиторон
Маълумот оиди сохтор, мавҷудияти мақомотҳои корӣ
барои _______________ соли 20__.

Ташкилоти касбӣ _________________________________________________
Сохтори ташкилоти касбї (кумитаҳо, шўъбаҳо ва ғ. ҳ.)
Номгӯи
зерсохтор

Ному насаби
роҳбар

Вазифаи
ишғолкарда

Телефон барои
тамос

Роҳбари
ташкилоти касбӣ _____________
(имзо)

Ҷ.М.

___________________
(ному насаб)

_______________________
(сана)

Замимаи 4
Ба Қоидаҳои аккредитатсияи
ташкилотҳои касбии
муҳосибон ва аудиторон
Шаҳодатнома оиди аккредитатсияи
ташкилотҳои касбии муҳосибон ва аудиторон № ____
Шаҳодатномаи мазкур ба
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(номгўи пурраи ташкилоти касбї)

_____________________________________________________________
(суроѓаи љойгиршавї)

____________________________________________________________ дода шудааст.
Шаҳодатнома ба мӯҳлати 5 (панљ) сол дода шуда, дар тамоми қаламрави
Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибор дорад.
Мақоме, ки шаҳодатномаро
додааст___________________________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________________________
маќоми ваколатдор)

Асос: Фармоиши ____________________________________________
(номгўи пурраи маќоми ваколатдор)

аз «___» _____________ соли 20_____

№ ____

Санаи дода шудани шаҳодатнома «___» ____________ соли 20_____

Љ.М.

(номгўи пурраи

